Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 27. októbra 2015

Prítomní:
PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta
Ing. František Sádecký, prednosta MsÚ
JUDr. Jozef Zemko, hlavný kontrolór mesta

Poslanci:
Podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:
1.

Otvorenie

2.

Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych
Tepliciach zo dňa 29.07.2015

3.

Správa o výsledkoch mimoriadnej inventarizácie pokladne a pokladničnej hotovosti MsÚ
v Trenčianskych Tepliciach

4.

Návrh Dodatku č.1 VZN č. 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady na území mesta Trenčianske Teplice

5.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice č. x/2015 o podmienkach
držania psov na území mesta Trenčianske Teplice

6.

Návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/33 na pozemku KN_C pare. č.
2065/9 - zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Trenčín

7.

Návrh na zámenu podielu 1/33-iny na pozemku KN_C pare. č. 1538/1 a pozemku KN_C pare.
č. 1537/7 v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.

8.

Návrh na odpredaj pozemku KN_C pare. č. 2773/3, k.ú. Trenčianske Teplice

9.

Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta - novovytvorený pozemok KN_C
pare. č. 525/16

10. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 76/VI/2015
11. Poskytnutie dotácie pre Rímskokatolícku cirkev Farnosť Trenčianske Teplice na rekonštrukciu
fasády Farského kostola sv. Štefana Uhorského v Trenčianskych Tepliciach
12. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice (bilancia mesta) za II. štvrťrok 2015
a informácia o rozpočtových opatreniach v rámci rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok
2015
13. Hodnotiace správy škôl v Trenčianskych Tepliciach (ZŠ A. Bagara, MŠ a ZUŠ) za školský rok
2014/2015
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14. Interpelácie
15. Rôzne
16. Záver

1.

Otvorenie

Primátor privítal prítomných a zároveň otvoril zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Trenčianskych Tepliciach, ktoré sa uskutočnilo v súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Primátor informoval o krátkom meškaní poslanca Petra Ďurinu na dnešné rokovanie MsZ a
na základe prezenčnej listiny skonštatoval, že je prítomných 10 poslancov MsZ a MsZ je uznášania
schopné.
Za overovateľov určil poslancov Dagmar Ďatkovú a Pavla Sirotného, za skrutátorky Annu
Hudcovskú a Martinu Fialovú a za zapisovateľku Eriku Malkovú.
Následne primátor predložil návrh programu na dnešné rokovanie MsZ, ku ktorému neboli
žiadne pripomienky ani návrhy zmien, a preto poslanci pristúpili k hlasovaniu za návrh programu.
Uznesenie č. 99/X/2015
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.

Tepliciach

schvaľuje

program

zasadnutia

Mestského

Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov bol program dnešného zasadnutia MsZ schválený.

2.

Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 29. júla 2015

Primátor mesta udelil slovo hlavnému kontrolórovi mesta. JUDr. Zemko stručne oboznámil
prítomných o predloženej správe a o stave jednotlivých uznesení MsZ prijatých na zasadnutí dňa 29.
júla 2015.
Uznesenie č. 100/X/2015
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 29. júla 2015.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
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Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

3.

Správa o výsledkoch mimoriadnej inventarizácie
hotovosti MsÚ v Trenčianskych Tepliciach

pokladne

a pokladničnej

Predkladateľom tohto materiálu bol hlavný kontrolór mesta, ktorý informoval o vykonaní tejto
kontroly v zmysle schváleného plánu jeho kontrolnej činnosti na II. polrok 2015.
Uznesenie č. 101/X/2015
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Správu o výsledkoch
mimoriadnej inventarizácie pokladne a pokladničnej hotovosti MsÚ v Trenčianskych Tepliciach.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

4.

Návrh Dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice
č. 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území mesta Trenčianske Teplice

Primátor mesta informoval prítomných poslancov o predloženom návrhu Dodatku kV ZN
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
mesta Trenčianske Teplice (ďalej len Dodatok). V stručnosti priblížil oblasti, ktorých sa zmeny týkali úprava sadzby dane za psa, zmena sadzieb dane za ubytovanie, úprava - zaokrúhlenie sumy
poplatku za komunálny odpad a určenie termínu na podávanie žiadostí o množstvový zber odpadu.
K tomuto návrhu boli doručené pripomienky od občana, ktoré boli riadne vyhodnotené a v materiáloch
predložené aj poslancom MsZ.
Poslanci boli oboznámení o tomto návrhu a zároveň o ňom aj diskutovali na pracovnom
stretnutí, doplnil primátor a otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Do diskusie sa prihlásili poslanci:
Marián Takáč s pozmeňovacím návrhom v tomto znení:
V článku 10 (Daň za ubytovanie) ods. 9 (Správca dane oslobodzuje od dane za ubytovanie) VZN č.
5/2014 sa dopĺňa navrhovaná zmena o:
osoba v hmotnej núdzi, ktorá sa preukáže rozhodnutím príslušného úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi.
Tatiana Draková s pozmeňovacím návrhom:
V článku 10 (Daň za ubytovanie) ods. 9 (Správca dane oslobodzuje od dane za ubytovanie) VZN č.
5/2014 sa dopĺňa navrhovaná zmena o:
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deti do troch rokov života vrátane.
Katarína Holá s pozmeňovacím návrhom v tomto znení:
V
článku 8 (Daň za psa) ods. 8 VZN č. 5/2014
a nahrádza ho nasledovné znenie:
8)

sa ruší pôvodné znenie tohto odseku

Správca dane určuje daň za psa:
a)

Osamelo žijúcej osobe, ktorá k 1.1. príslušného zdaňovacieho obdobia dovŕšila vek 65 rokov
života a viac, a to na základe písom nej žiadosti a predloženia dokladu totožnosti na MsÚ:
Ročná sadzba dane za jedného psa
a kalendárny rok v €

Členenie
ul. Š tvď SNP
ostatné časti mesta

b)

27
10

Osobe, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu,
na základe písom nej žiadosti a predložení dokladu preukazujúceho tento stav na MsÚ:

Ročná sadzba dane za jedného psa
a kalendárny rok v €

Členenie
ul. Š tvď SNP
ostatné časti mesta

13,50
5

Monika Pšenčíková
informovala o obdržaní e-mailovej správy od občana mesta, ktorý podal
pripomienky k návrhu Dodatku a so zaslaným vyhodnotením Mesta Trenčianske Teplice nebol
spokojný, preto sa obrátil na niektorých poslancov MsZ. Požiadala primátora o informáciu, či boli
argumenty dostatočné.
Tiež sa stotožnila s návrhom pani Kataríny Holej, nakoľko v našom meste je veľa dôchodcov, ktorí
majú psa ako svojho jediného spoločníka a vzhľadom na rozdiel príjmov a výdavkov v tejto oblasti, by
Mesto malo prihliadať na týchto starých občanov.
Primátor mesta stručne zhrnul jednotlivé pozmeňovacie návrhy poslancov MsZ a tiež sa vyjadril aj
k pripomienkam pána Malka a ich odôvodneniu, ktoré považoval dostatočné zo strany Mesta.
Poslanec Peter Ďurina prišiel do rokovacej miestnosti.
Následne poslanci pristúpili k hlasovaniu za jednotlivé pozmeňovacie návrhy poslancov a za
návrh Dodatku ako celok.
Uznesenie č. 102/X/2015
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje pozmeňujúci návrh v tomto znení:
V článku 10 (Daň za ubytovanie) ods. 9 (Správca dane oslobodzuje od dane za ubytovanie) VZN č.
5/2014 sa dopĺňa navrhovaná zmena o:
osoba v hmotnej núdzi, ktorá sa preukáže rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi.
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Hlasovanie
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov bol pozmeňovací návrh prijatý.

Uznesenie č. 103/X/2015
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje pozmeňujúci návrh v tomto znení:
V článku 10 (Daň za ubytovanie) ods. 9 (Správca dane oslobodzuje od dane za ubytovanie) VZN č.
5/2014 sa dopĺňa navrhovaná zmena o:
deti do troch rokov života vrátane.

Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov bol pozmeňovací návrh prijatý.

Uznesenie č. 104/X/2015
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje pozmeňujúci návrh v tomto znení:
V
článku 8 (Daň za psa) ods. 8 VZN č. 5/2014
a nahrádza ho nasledovné znenie:
8)

sa ruší pôvodné znenie tohto odseku

Správca dane určuje daň za psa:
a)

Osamelo žijúcej osobe, ktorá k 1.1. príslušného zdaňovacieho obdobia dovŕšila vek 65 rokov
života a viac, a to na základe písom nej žiadosti a predloženia dokladu totožnosti na MsÚ:

Ročná sadzba dane za jedného psa
a kalendárny rok v €

Členenie
ul. Š tvď SNP

27

ostatné časti mesta

10

b)Osobe, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
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držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu,
na základe písom nej žiadosti a predložení dokladu preukazujúceho tento stav na MsÚ:

Ročná sadzba dane za jedného psa
a kalendárny rok v €

Členenie
ul. Štvrť SNP

13,50

ostatné časti mesta

5

Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov bol pozmeňovací návrh prijatý.

Uznesením č. 105/X/2015
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného
nariadenia Mesta Trenčianske Teplice č. 5/2014
o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území Mesta Trenčianske Teplice.

Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Pšenčíková)
Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

5.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice č. 2/2015
o podmienkach držania psov na území mesta Trenčianske Teplice

Materiál k tomuto bodu dnešného programu predložil primátor mesta. MsZ schválilo
uznesením č. 52/XI1/2012 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. 5/2012
o podmienkach držania psov na území mesta Trenčianske Teplice (ďalej len VZN). Niektoré časti
tohto VZN boli niekoľkokrát napadnuté Okresnou prokuratúrou Trenčín a na základe týchto Protestov
prokurátora bolo predmetné VZN upravované Dodatkom č. 1 a Dodatkom č. 2.
Z tohto dôvodu Mesto pripravilo nový návrh VZN zosúladený so zákonnými predpismi
s dôrazom najmä na zákaz voľného pohybu psa a zákaz vstupu so psom.
Návrh VZN č. 2/2015 bol v zákonom stanovenej lehote v riadne zverejnený na úradnej tabuli
mesta a na elektronickej úradnej tabuli. V stanovenej lehote neboli k nemu doručené žiadne
pripomienky, dodal primátor mesta.
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Do diskusie sa zapojili poslanci:
Katarína Holá s pozmeňovacím návrhom v tomto znení:
V článku III. Evidencia psov ods.1, prvá veta - navrhujem nahradiť slovné spojenie ..."na území
m esta“... za slovné spojenie ...“na územ í Slovenskej republiky“...
Nové znenie prvej vety:
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha
evidencii psov (dálej len „evidencia“).
Katarína Martinková s pozmeňovacím návrhom v tomto znení:
V článku VIII. Záverečné ustanovenia navrhujem doplniť nový odsek č. 3 v znení:
3. Mesto Trenčianske Teplice minimálne dvakrát ročne zverejní na úradnej tabuli a verejne
dostupných miestach aktuálnu evidenciu psov príslušného zdaňovacieho obdobia.
Pôvodné odseky 3 a 4 predm etného článku navrhujem prečíslovať na odseky 4 a 5.
Miloš Lutka, ktorý apeloval na občanov na „kolegiálnosť“ pri používaní vreciek na psie exkrementy
a na všímavosť občanov a upozorňovanie na nedodržiavanie VZN niektorých „psičkárov“ , nakoľko ide
nielen o zdravie našich detí, ale tiež i o poriadok a čistotu v meste.

Následne poslanci pristúpili k hlasovaniu za jednotlivé pozmeňovacie návrhy poslancov a za
návrh VZN ako celok.
Uznesenie č. 106/X/2015
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje pozmeňujúci návrh v tomto znení:
V článku III. Evidencia psov ods.1, prvá veta - navrhujem nahradiť slovné spojenie ...“na území
m esta“... za slovné spojenie ...“na území Slovenskej republiky“...
Nové znenie prvej vety:
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha
evidencii psov (ďalej len „evidencia“).
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Ďatková)
Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov bol pozmeňovací návrh prijatý.

Uznesenie č. 107/X/2015
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje pozmeňujúci návrh v tomto znení:
V článku VIII. Záverečné ustanovenia navrhujem doplniť nový odsek č. 3 v znení:
3. Mesto Trenčianske Teplice minimálne dvakrát ročne zverejní na úradnej tabuli a verejne
dostupných miestach aktuálnu evidenciu psov príslušného zdaňovacieho obdobia.
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Pôvodné odseky 3 a 4 predm etného článku navrhujem prečíslovať na odseky 4 a 5.

Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov bol pozmeňovací návrh prijatý.

Uznesenie č. 108/X/2015
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Trenčianske Teplice č. 2/2015 o podmienkach držania psov na území mesta Trenčianske Teplice.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

6.

Návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/33 na pozemku
KN_C pare. č. 2065/9 - zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Trenčín

Tento materiál predložil primátor mesta. Uviedol, že pani Katarína Iris Hanzelová, bytom
Trenčín listom zo dňa 09. 03. 2015 požiadala Mesto Trenčianske Teplice o odkúpenie
spoluvlastníckeho podielu v 1/33-ine na pozemku KN_C pare. č. 2065/9 v k. ú. Trenčín, ktorý
bezprostredne susedí s jej pozemkom. Ďalšími minoritnými spoluvlastníkmi tohto pozemku sú Mesto
Nemšová, Mesto Stará Turá a Obec Štvrtok, každý v podiele 1/33-ina, ktorým bol predložený identický
návrh na odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemku.
Do diskusie sa prihlásila predsedníčka Komisie pre financie a majetok a poslankyňa Dagmar
Ďatková, ktorá uviedla, že touto žiadosťou sa zaoberala komisia už druhýkrát a komisia odporučila
odpredaj tohto pozemku.
Uznesenie č. 109/X/2015
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje odpredaj spoluvlastníckeho podielu
o veľkosti 1/33-ina z pozemku KN_C pare. č. 2065/9 - ostatné plochy o celkovej výmere 403 m2 v k.
ú. Trenčín, okres Trenčín, obec Trenčín, pozemok vedený Okresným úradom Trenčín, katastrálny
odbor na LV č. 10382 pre k. ú. Trenčín do výlučného vlastníctva Kataríne Iris Hanzelovej, rod.
Hanzelová, nar. 08.01.1994, občan SR, bytom Pod Brezinou č. 63, 911 01 Trenčín za cenu 30,Eur/m2, čo pri veľkosti odpredávaného spoluvlastníckeho podielu 1/33 a výmere odpredávaného
pozemku 403 m 2 predstavuje kúpnu cenu 366,36 Eur za podmienok:
•

pozemok sa odpredáva v súlade s § 9a, ods. 8, písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení.
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•

kúpna cena dohodou: 30,00 Eur/m2.

•

odpredaj do výlučného vlastníctva.

•

kupujúci uhradí správny poplatok za návrh na začatie konania o povolenie vkladu vlastníckych
práv do katastra nehnuteľností.

Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

7.

Návrh na zámenu podielu 1/33-iny na pozemku KN_C parc.č . 1538/1 a pozemku
KN_C pare. č. 1537/7 v zmysle § 9 ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.

Primátor vysvetlil k predloženému materiálu, že spoločnosť TVK, a.s. Trenčín ako väčšinový
podielový spoluvlastník (s výškou podielu 29/33) na pozemku KN_C pare. č. 1538/1 o celkovej výmere
2609 m2, nachádzajúcej sa v k. ú. Stará Turá, zaslala na Mesto Trenčianske Teplice list, v ktorom
informuje o zámere spoločnosti TVK, a.s. uskutočniť zámenu časti parcely č 1538/1 (o výmere 390
m2) s časťou parcely pare. č. 1537/7 (o výmere 390 m2). Pozemok pare. č. 1537/7 o celkovej výmere
1109 m2 v k. ú. Stará Turá je vo výlučnom vlastníctve spoločnosti TVS, a.s. Trenčín. Mesto
Trenčianske Teplice má na pozemku KN_C pare. č. 1538/1 spoluvlastnícky podiel 1/33-inu. Ďalšími
minoritnými spoluvlastníkmi sú Mesto Nemšová, Mesto Stará Turá a Obec Štvrtok, každý v podiele
1/33-ina. Zámennú zmluvu budú podpisovať všetci spoluvlastníci pozemku KN_C pare. č. 1538/1
spoločne, doplnil primátor.
Problematikou zámeny hore uvedených častí pozemkov v podiele 1/33-ina sa zaoberala
Komisia pre financie a majetok na svojom zasadnutí dňa 28. 09. 2015, ktorá odporučila MsZ schváliť
zámenu častí pozemkov tak, ako je navrhnuté v návrhu na uznesenie, uviedla predsedníčka komisie
Dagmar Ďatková.

Uznesenie č. 110/X/2015
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach
1/ určuje prevod majetku - zámenu časti 390 m2 z pozemku KN_C pare. č. 1538/1 - zastavané
plochy a nádvoria o celkovej výmere 2609 m2 v podiele 1/33-ina, k. ú. Stará Turá zapísaného na LV
č. 5254, vedenom Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, pre okres Nové
Mesto nad Váhom, obec Stará Turá, k. ú. Stará Turá ako spoluvlastníctvo Mesta Trenčianske Teplice,
do vlastníctva TVS, a. s. Trenčín za podiel 1/33-iny o výmere 390 m2 z pozemku KN_C pare. č. 1537/7
- ostatné plochy o celkovej výmere 1109 m2, k. ú. Stará Turá, zapísaného na LV č. 4561, vedenom
Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, pre okres Nové Mesto nad Váhom,
obec Stará Turá, k. ú. Stará Turá ako vlastníctvo TVS, a.s. Trenčín, ktoré nadobudne do výlučného
vlastníctva Mesto Trenčianske Teplice, IČO: 00 312 088 ako dôvod hodný osobitného zreteľa
v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Odôvodnenie:
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Spoločnosť TVK, a.s. so sídlom Kožušnícka 4, 911 05, Trenčín ako väčšinový podielový
spoluvlastník (s výškou podielu 29/33) na nehnuteľnosti parcele KN_C pare. č. 1538/1 o výmere 2609
m2 - zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Stará Turá, pristupuje k zámeru spoločnosti TVK uskutočniť
zámenu časti pozemku KN_C pare. č. 1538/1 (o výmere 390 m2) s časťou parcely vo výlučnom
vlastníctve spoločnosti TVS, a.s. Trenčín pozemok KN_C pare. č. 1537/7 o výmere 1109 m2 - ostatné
plochy, k. ú. Stará Turá, zapísanej na LV č. 4561, vedenom Okresným úradom Nové Mesto nad
Váhom, obec Stará Turá, k. ú. Stará Turá. Z tohto dôvodu aj Mesto Trenčianske Teplice ako minoritný
spoluvlastník (s výškou podielu 1/33) na pozemku KN_C pare. č. 1538/1 pristupuje k uskutočneniu
zámeny častí pozemkov. Výmena častí parciel sa uskutočňuje za účelom zabezpečenia prístupovej
cesty k pozemkom, na ktorých je umiestnený vodný zdroj v k. ú. Stará Turá a následného ohradenia
týchto pozemkov.
2/ schvaľuje
zámenu časti 390 m2 z pozemku v k. ú. Stará Turá parcela KN_C pare. č. 1538/1 - zastavané plochy
a nádvoria o celkovej výmere 2609 m2 vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice v podiele 1/33 za
časť 390 m2 z pozemku v k. ú. Stará Turá parcela KN_C pare. č. 1537/7 - ostatné plochy o celkovej
výmere 1109 m2 vo vlastníctve TVS, a.s. Trenčín v podiele 1/1. Zámena častí pozemkov sa
uskutočňuje za účelom zabezpečenia prístupovej cesty k pozemkom, na ktorých je umiestnený vodný
zdroj v k. ú. Stará Turá a následného ohradenia týchto pozemkov.
K odčleneniu časti parcely KN_C pare. č. 1538/1 o výmere 390 m2 a parcely KN_C pare. č. 1537/7
o výmere 390 m2 došlo na základe geometrického plánu č. 241/2015-H-Gp.F, vypracovaného
spoločnosťou Geoprojekt s. r. o. IČO: 36 339 377, so sídlom J. Kráľa 7, 911 01 Trenčín zo dňa 26. 06.
2015, autorizačne overeného Ing. Stanislavom Petkaničom dňa 26. 06. 2015 a úradne overeného
Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, odbor katastrálny dňa 13. 07. 2015 pod. č. 423/2015.
Nakoľko výmera zamieňaných častí pozemkov je totožná, zámena častí pozemkov sa uskutočňuje
bez finančného vyrovnania.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

8.

Návrh na odpredaj pozemku KN_C pare. č. 2773/3, k.ú. Trenčianske Teplice

Primátor mesta k tomuto bodu programu vysvetlil, že pán Rudolf Ronec, p. Irena Buchtíková
a p. Adela Vallová (súrodenci) ako spoluvlastníci pozemkov KN_C pare. č. 1045/3 a 1045/9 a na ňom
stojaceho rodinného rodu súp. č. 164 požiadali Mesto Trenčianske Teplice o odkúpenie pozemku
KN_C pare. č. 2773/ o výmere 86 m2. Ide o pozemok, ktorý sa nachádza medzi pozemkom a
rodinným domom na ňom stojacom v ich spoluvlastníctve a komunikáciou, je priľahlou plochou k ich
pozemku a umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s vyššie uvedenými pozemkami.
Pozemok sa nachádza na ul. Podjavorinskej v Trenčianskych Tepliciach, doplnil primátor.
Uvedená žiadosť bola predmetom rokovania Komisie pre financie a majetok, kde členovia
komisie odporučili MsZ schváliť odpredaj tohto pozemku do spoluvlastníctva menovaných v sume 8,10

Eur/m2. Celková kúpna cena pozemku predstavuje 688,- Eur, povedala predsedníčka komisie
Dagmar Ďatková.

Uznesenie č. 111/X/2015
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje:
a) odpredaj pozemku KN-C pare. č. 2773/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 86 m2
v k. ú. Trenčianske Teplice zapísaného na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčianske Teplice,
vedeného Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, Trenčín do výlučného vlastníctva
Rudolfovi Ronecovi, rod. Ronec, bytom Novozámocká 1347/69, Zvolen v podiele 1/3-ina za
kúpnu cenu vo výške 8,00 Eur/m2, spolu za výmeru 28,67 m2 v sume 229,36 Eur ako
spoluvlastníkovi pozemku KN_C pare. č. 1045/9 a na ňom stojaceho rodinného domu,
zapísaného na LV č. 74, k. ú. Trenčianske Teplice
b) odpredaj pozemku KN-C pare. č. 2773/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 86 m2
v k. ú. Trenčianske Teplice zapísaného na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčianske Teplice,
vedeného Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, Trenčín do výlučného vlastníctva
Ireny Buchtíkovej, rod. Ronecová, bytom SNP 682/84, Trenčianske Teplice v podiele 1/3-ina
za kúpnu cenu vo výške 8,00 Eur/m2, spolu za 28,67 m2 v sume
229,36
Eur ako
spoluvlastnícke pozemku KN_C pare. č. 1045/9 a na ňom stojaceho rodinného domu,
zapísaného na LV č. 74, k. ú. Trenčianske Teplice
c) odpredaj pozemku KN-C pare. č. 2773/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 86 m2
v k. ú. Trenčianske Teplice zapísaného na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčianske Teplice,
vedeného Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, Trenčín do výlučného vlastníctva
Adely Vallovej, rod. Ronecová, bytom Jána Halašu 2631/22, Trenčín v podiele 1/3-ina za
kúpnu cenu vo výške 8,00 Eur/m2, spolu za 28,66 m2 v sume 229,28 Eur ako spoluvlastnícke
pozemku KN_C pare. č. 1045/9 a na ňom stojaceho rodinného domu, zapísaného na LV č. 74,
k. ú. Trenčianske Teplice
Celková kúpna cena za celý pozemok predstavuje................................................................. 688,00 Eur.
Pri predaji pozemku bol dodržaný zákonný postup v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b/ zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v platnom znení.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

9.

Návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta - novovytvorený
pozemok KN_C prac. č. 525/16

Primátor mesta informoval o predloženom materiáli. Listom zo dňa 18. 08. 2015 požiadala
Pharm.Dr. Dana Bečárová a manželom Ing. Petrom Bečárom, Trenčianske Teplice o odpredaj
novovytvoreného pozemku KN_C pare. č. 525/16 o výmere 1 m2. Pozemok sa nachádza na
Červených Kopaniciach v Trenčianskych Tepliciach.
Pri zameraní pozemku v ich vlastníctve
geodetom v máji 2015 bolo zistené, že časť garáže v ich vlastníctve stojí na pozemku KN_C pare. č.
525/3, ktorý je vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Trenčianske
Teplice.
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Predsedníčka Komisie pre financie a majetok Dagmar Ďatková uviedla, že problematikou
odpredaja novovytvoreného pozemku KN_C pare. č. 525/16 sa zaoberala aj komisia a odporučila
schváliť odpredaj novovytvoreného pozemku.

Uznesenie č. 112/X/2015
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti - novovytvorený
pozemok KN_C pare. č. 525/16 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2, ktorý vznikol odčlením
časti pozemku KN_C pare. č. 525/3 - záhrady, k. ú. Trenčianske Teplice zapísaného na LV č. 1 ako
vlastník Mesto Trenčianske Teplice v celosti do výlučného vlastníctva Pharm.Dr. Dane Bečárovej,
rod. Mešková a manžela Ing. Petra Bečára, rod. Bečár, obaja bytom Červené Kopanice 520/18, 914
51 Trenčianske Teplice za cenu 8,- Eur/m2.
Novovytvorený pozemok vznikol na základe geometrického plánu č. 7/15 zo dňa 05. 05. 2015,
vyhotoviteľa Geodetická služba, s.r.o, Trenčín, Moyzesova 1, 911 01 Trenčín, IČO: 36 304 425,
vyhotoveného Igorom Gabrižom, úradne overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor,
Trenčín dňa 26. 05. 2015 pod č. 580/15.
Celková kúpna cena p redstavuje.................................................................................................. 8,- Eur.
Pri predaji pozemku bol dodržaný zákonný postup v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b/ zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v platnom znení.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

10.

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 76/VI/2015

K tomuto materiálu primátor stručne uviedol, že sa jedná o zmenu uznesenia MsZ č.
76/VI/2015, ktorú mala odôvodniť JUDr. Bustinová. Nakoľko sa JUDr. Bustinová ospravedlnila zo
zdravotných dôvodov, tento návrh na zmenu uznesenia vysvetlil prednosta MsÚ Ing. Sádecký.
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach na svojom zasadnutí dňa 10. 06. 2015
prijalo uznesenie č. 76/VI/2015, ktorým schválilo odpredaj nehnuteľnosti - pozemok KN_C pare. č.
2334/45 - ostatné plochy vo výmere 564 m2 v k. ú. Trenčianske Teplice pre Ing. Pavla Havelku
a manželku, Trenčianske Teplice a zároveň na ňom zriadilo vecné bremeno týkajúce sa verejného
vodovodu a kanalizácie.
Okresný úrad Trenčín, katastrálny odbor Trenčín katastrálne konanie rozhodnutím prerušil a požaduje
odstránenie nedostatku z dôvodu, že v písomnom vyhotovení Uznesenia MsZ č. 76/VI/2015 je
uvedené, že vecné bremeno sa zriaďuje v prospech pozemku KN_C pare. č. 2334/45, pričom v texte
a z obsahu plynie, že oprávneným je Mesto Trenčianske Teplice. Z tohto dôvodu je potrebné zrušiť
pôvodný bod 2/ uznesenia č. 76/VI/2015 a dopĺňa sa nový bod 2/ v správnom znení, ukončil
zdôvodnenie prednosta MsÚ.
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Uznesenie č. 113/X/2015
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach a/ ruší pôvodný bod 2/ v uznesení č. 76/VI/2015 zo
dňa 10. 06. 2015
b/ uznesenie č. 76/VI/2015 zo dňa 10. 06. 2015 sa dopĺňa o nový bod 2/ v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje:
2/ zriadenie vecného bremena na predávanom pozemku KN_C pare. č. 2334/45 - ostatné plochy,
ktorého obsahom je povinnosť nadobúdateľa - povinného z vecného bremena:
strpieť vykonávanie odborných stavebných prác a súvisiacich prác nevyhnutných na prípadnú
opravu, úpravu, údržbu alebo prekládku časti verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a sprístupniť
siete pre stavebné mechanizmy,
zdržiavať sa: vykonávať zemné práce, um iestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné
zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnej kanalizácií, alebo ktoré by
mohli ohroziť ich technický stav; vysádzať trvalé porasty; umiestňovať skládky, vykonávať terénne
úpravy.
Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech Mesta Trenčianske Teplice, je spojené s vlastníctvom
nehnuteľnosti a prechádza s vlastníctvom nehnuteľnosti na každodobého nadobúdateľa.

Pri predaji pozem ku bol dodržaný zákonný postup v zmysle § 9a, ods. 8. písm. b / zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v platnom znení.

Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Martinková)
Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

11.

Poskytnutie dotácie pre Rímskokatolícku cirkev Farnosť Trenčianske Teplice na
rekonštrukciu fasády Farského kostola sv. Štefana Uhorského v Trenčianskych
Tepliciach

Predkladateľom tohto materiálu bol primátor mesta, ktorý informoval prítomných, že bol
oslovený pánom farárom S. Lugowským vo veci poskytnutia finančných prostriedkov na rekonštrukciu
fasády farského kostola. Z tohto dôvodu bola jeho žiadosť predložená na prerokovanie na zasadnutí
MsZ. Obdobne aj v minulosti poskytlo Mesto dotáciu na organ vo výške 4000 Eur. Z dôvodu, že táto
žiadosť prišla v nie celkom priaznivej dobe (niekoľko projektov mesta v štádiu priebehu a havarijný
stav strechy telocvične ZŠ), Mesto navrhlo sumu 2000 €. Následne primátor otvoril diskusiu k tomuto
bodu programu.
Poslankyňa Monika Pšenčíková prečítala list adresovaný poslancom MsZ od pani J.
Strieškovej, v ktorom apeluje na poslancov s pomocou pri financovaní rekonštrukcie fasády kostola.
Poslankyňa dalej navrhla o podporenie pri financovaní vzdaním sa odmeny poslancov za zasadnutie
MsZ.
Poslanec Peter Ďurina podporil predložený návrh, pretože vzniknutá situácia sa nedala
predvídať, avšak prispieť možno len podľa možností Mesta.
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Uznesenie č. 114/X/2015
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe § 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení schvaľuje navŕšenie bežných
výdavkov v rámci platného rozpočtu mesta na rok 2015 v prvku 2.3.3. (Granty na činnosť organizácií v
oblasti kultúry) EK 642007 (transfer na cirkvi) o sumu 2 000 € s kódom zdroja 41, pre Rímskokatolícku
farnosť v Trenčianskych Tepliciach z dôvodu finančnej výpomoci mesta pri rekonštrukcii fasády
farského kostola sv. Štefana Uhorského v Trenčianskych Tepliciach.

Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie prijaté.

12.

Informácia o plnení rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice (bilancia mesta) za II.
štvrťrok 2015 a informácia o rozpočtových opatreniach v rámci rozpočtu Mesta
Trenčianske Teplice na rok 2015

Primátor mesta stručne informoval o tomto predloženom materiáli, ktorý sa týkal plnenia
rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice za II. štvrťrok 2015 a rozpočtových opatrení v rámci rozpočtu
Mesta na rok 2015.
Do diskusie sa nikto z prítomných poslancov neprihlásil, a tak pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie č. 115/X/2015
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie Informáciu
o
plnení
rozpočtu
Mesta Trenčianske Teplice (bilanciu
mesta) za II. štvrťrok 2015 a informáciu
o rozpočtových opatreniach
v rámci rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2015.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.
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13.

Hodnotiace správy škôl v Trenčianskych Tepliciach (ZŠ A. Bagara, MŠ a ZUŠ) za
školský rok 2014/2015

Primátor mesta oboznámil prítomných o každoročnom predkladaní hodnotiacich správ
základnej školy, materskej školy a základnej umeleckej školy a požiadal predsedníčku Komisie pre
školstvo, šport a kultúru Tatianu Drakovú o informácie k predkladaným hodnotiacim správam.
Tatiana Draková, predsedníčka komisie informovala, že všetky tri hodnotiace správy boli
prerokované na zasadnutí komisie aj za prítomnosti všetkých riaditeľov škôl, bez pripomienok. Záver
z komisie je odporučenie schváliť tieto správy tak, ako sú predložené a navrhnuté uznesenie.
Primátor mesta dal možnosť poslancom MsZ priamo sa spýtať riaditeľov škôl, ktorí boli
prítomní na rokovaní MsZ. Zároveň informoval prítomných i hostí o pozitívnej správe - odovzdaní
tabletov pre učiteľov od Taiwanskej vlády, ktoré budú používať na praktickú výučbu a na
precvičovanie mäkkých zručností učiteľov.
Poslanec Roman Krištof vyšiel z rokovacej miestnosti.
Vzhľadom k tomu, že nikto z prítomných poslancov nemal otázky ani pripomienky na riaditeľov
škôl, primátor požiadal poslancov o hlasovanie.
Uznesenie č. 116/X/2015
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Hodnotiacu správu Základnej školy
Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2014/2015.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1 (Krištof)

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 117/X/2015
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Hodnotiacu správu Materskej školy
v Trenčianskych Tepliciach za školský rok 2014/2015.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1 (Krištof)

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

Poslanec Roman Krištof prišiel do rokovacej miestnosti.
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Uznesenie č. 118/X/2015
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje Hodnotiacu správu Základnej umeleckej
školy v Trenčianskych Tepliciach za školský rok
2014/2015.
Hlasovanie :
Počet prítomných poslancov: 11
Za: 11

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Na základe hlasovania poslancov uznesenie bolo prijaté.

14.

Interpelácie

V bode Interpelácie interpelovali primátora títo poslanci:
Monika Pšenčíková - informovala o požiadavke občanov žijúcich pri SNP 20 na riešenie problému
s parkovaním automobilov, návrh občanov je využitie trávnatej plochy na parkovanie,
Peter Ďurína - pripojil sa k poslankyni Monike Pšenčíkovej, situácia je zlá na celom sídlisku, touto
problematikou sa zaoberali aj na Komisii výstavby, dopravy a životného prostredia.
Marián Takáč - požiadal o riešenie situácie parkovania automobilov študentov športového gymnázia
za bytovými domami SNP 4 a 5 a tiež i mestskú políciu o zvýšenú kontrolu v čase príchodu do školy.
Primátor odpovedal na interpelácie poslancov ohľadne parkovania, že je to problém celého
Slovenska, nielen nášho mesta. Samozrejme mesto stále rieši a hľadá najlepšie riešenie parkovania
v meste či sprehľadnením, vybudovaním odstavných plôch a iných možností. Problémom parkovania
v okolí školy sú najmä niektorí neohľaduplní ľudia.

15.

Rôzne

Poslankyňa Dagmar Ďatková bola oslovená viacerými občanmi so sťažnosťou na výrub
stromov v meste a následnom nevyčistení lesných chodníkov. K poslankyni sa pripojil aj poslanec
Marián Takáč, ako predseda Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia, ktorý informoval
o účasti zástupcu spoločnosti IBO na zasadnutí komisie a vzájomnej dohode o napravení nedostatku
po podaní informácie o ňom, resp. výzve. Primátor upozornil však najmä na prvoradú identifikáciu
danej parcely, vzhľadom na rôznych vlastníkov lesov v okolí mesta. V týchto prípadoch je potrebné
kontaktovať zamestnancov mesta, aby zabezpečili riešenie daného problému, a tým primátor mesta
ukončil diskusiu.
Poslankyňa Katarína Martinková sa chcela informovať ohľadne termínu ukončenia
rekonštrukčných prác na Ul. 17. novembra. Primátor odpovedal, že tieto práce by mali byť ukončené
do konca mesiaca október 2015.
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16.

Záver

Vzhľadom k tomu, že program zasadnutia MsZ sa vyčerpal, primátor poďakoval prítomným
za účasť a dnešné zasadnutie MsZ ukončil.
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P h [ \ Štefan Š k u 11 é t y
PhCÍf.
primátor mesta

Ing. František S á
prednosta Ms

Overovatelia:
Ing. Dagmar Ďatková

Pavol Sirotný

Zapísala: Erika Malková

17

c ký

Prezenčná listina
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach
konaného dňa 27. októbra 2015

PhD r. Š tefan Š kulté ty, p rim á to r m e sta
Ing. F ra n tiše k S ádecký, p re d n o s ta M sÚ
JU D r. J o z e f Z e m ko , h la v n ý k o n tro ló r

Ing. B oris A n čin
M gr. T a tia n a D rako vá
Ing. D a g m a r Ď atková
P e te r Ď urina
Ing. K atarína Holá
R om a n K rišto f
M gr. M iloš Lutka
JU D r. K atarína M a rtin ko vá
M o n ika P še nčíko vá
P avol S iro tný
Ing. M arián T a ká č

